
Witte Donderdag 2022 
 
voorgangers: Henk en Irma Jansen-Kleinjan 
kerkmusicus: Willem Harold Boog (orgel en vleugel)  zang: Wout Zijp en Henk Jansen 
lector: Tim van der Maten    ouderling van dienst: Edwin van Rooijen 
 
Orgelspel:  Liedbewerking 'Is dat, is dat mijn Koning?' (D. Sanderman) en 'O God'lijk Lam, onschuldig' & 'O Hoofd vol 
bloed en wonden' (J. Zwart) 
 
Welkom 
Aansteken Paaskaars 
 
Lied 81: 1, 2, 8 en 9 – Jubel God ter eer 
 
Jubel God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 

Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 

Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 

Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

Gebed 
 

Het lijden van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas deel I: Lucas 22,1-20 
 
Lied 558: 1, 4 en 5 - Jezus, om Uw lijden groot 
 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 

Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 

Lucas 22,1-13 
 
1Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. 2De hogepriesters en 
de schriftgeleerden wilden Hem uit de weg ruimen en zochten naar een goede gelegenheid, want ze waren bang 
voor de reactie van het volk. 3Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4Hij ging naar 
de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5Ze waren 
opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden geven. 6Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige 
gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. 
7De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. 8Jezus stuurde 
Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9Ze 
vroegen hem: ‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ 10Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal 
jullie een man tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11en zeg 
tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het 
pesachmaal kan eten?’” 12Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13Ze gingen 
op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 
 
Lied 395: 1 - Op de avond toen de uittocht (zang Henk | Willem aan de vleugel) 
 
Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd, 
en de matse werd gebroken en de wijn werd ingeschonken, 
toen heeft Jezus aan zijn mensen een geheim geleerd: 
Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 



Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 
 
Lucas 22,14-18 
 
14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig 
naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want Ik zeg jullie: Ik zal geen 
pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker, 
sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik 
niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’  
 
Lied 395: 2 (solo) en 3 (allen) - Op die avond van het Paasfeest 
 
Op die avond van het paasfeest 
heeft Hijzelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven 
als een teken van zijn leven, 
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 
dat heeft Hij gezegd. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
 

Op die avond, toen de beker 
werd gezegend door de Heer,  
zei Hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, 
nu en telkens weer. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 

Lucas 22,19-20 
 
19En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor 
jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en 
zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. 
 
Lied 395: 4 (allen) - Op die maaltijd van het Paasfeest 
 
Op die maaltijd van het paasfeest, op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, en dat feest wordt groot! 
Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 
 
Korte overdenking 
 
Meditatief orgelspel: 'O wij arme zondaars, bedelaars onrein ...' (Gezang 175 LvdK. | W.H. Boog) 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Tafelgebed 
 
ELB. 341 - Heer, God, U loven wij (Ambrosiaans Lofgezang)  
 
Heer God, U loven wij 
Heer, U belijden wij 
Vader in eeuwigheid 



zingt ’t gans heelal uw naam 
Aarde en hemel Heer 
zingen uwe naam ter eer 
heel uw schepping door 
eeuwig met ‘t eng'lenkoor 
 
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth 
 
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol 
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, amen 
 
We vormen een kring 
 
Vredegroet 
 
Onze Vader 
 
We delen brood en wijn 
 
Lied 568a - Ubi caritas 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
Dankgebed 
 
We gaan zitten 
 
Solozang (Wout Zijp | Willem aan de vleugel): Aria (Mattheus-Passion)   
'Ich will dir mein Herzen schenken', BWV 244 van J.S. Bach 
 
Ich will dir mein Herze schenken, 
senke dich, mein Heil, hinein. 
Ich will mich in dir versenken. 
Ist dir gleich die Welt zu klein, 
ei, so sollst du mir allein 
mehr als Welt und Himmel sein. 
 

Ik wil U mijn hart schenken, 
daal erin af, mijn heil. 
Ik wil in U verzinken. 
Is voor U de wereld te klein, 
dan moet alleen U voor mij  
meer dan wereld en hemel zijn. 

Het lijden van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas deel II: Lucas 22,21-38 
 
Lucas 22,21-27 
 
21Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. 22Want de Mensenzoon 
moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ 23Ze vroegen zich onder 
elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. 
24Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25Jezus zei tegen hen: 
‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener 
noemen. 26Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de 
dienaar. 27Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die 
aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient. 
 
Lied 561: 1 en 3 - O liefde die verborgen zijt 
 
O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 

De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 



 
Lucas 22,28-38 
 
28Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. 29Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader 
Mij voor het koningschap bestemd heeft: 30jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen 
op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. 
31Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. 32Maar Ik heb voor 
je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders 
sterken.’ 33Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34Maar 
Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’ 
35Daarna zei Hij tegen hen: ‘Toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets 
tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. 36Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn 
reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. 37Want Ik zeg jullie: wat 
geschreven staat, moet in Mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu 
wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.’ 38Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’ Maar Hij zei tegen hen: 
‘Genoeg hierover!’ 
 
Lied 561: 4 en 5 - O liefde uit de eeuwigheid 
 
O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 

opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

‘Het Lutherse Avondgebed’ 
 
Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons, wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen 
 
Vertrek in stilte 
 
 


